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Han var hela Sveriges 

medelsvensson
Det var bans fram- 
stallningssatt som 
fick folk att skratta, 
inte de platta replikema 
som sSdana, skriver Olav 
Wistrom i sin anmalan 
av en ny biografi over 
Thor Mod6en.

oken om Thor Modfen har 
1-^ undcmibiiken "Om skide- 

J^spelaren, revyartislen och 
pilsncrfilmens portalfigur”. Egent- 
ligeo kr denna biografi inte bara en 
hyllning till Thor MotUen. "en av 
vira stbrsta komiker genom tider- 
na” som fbifattaren sSger. Den iir i 
lika hbg grad en hyllning till folk- 
ligbeten och vanligheten; till re- 
vyn, lustspelet. varieldn, busldstil- 
men/teatem, farsen, bonnhumom 
och den enkla ordvitsen.

Snklitteratur

UlfKjeUstrem 
SbfUande tider, hifriiga tider 
Noistedts. 1996

Thor Mod6en (1898-1950) fBddes 
i Kungsdr dgr. fadem var stins. Re
dan som bam satt han i timmar 
och apade sig framfbr spegeln. 
LSxplugg? Nq. Kla ut sig i andras 
kostymer och tiverraska omgiv- 
ningen med practical jokes? Ja.

Efter diverse smijobb bdijade 
han la teaterlektioner, han blev an- 
tagen som elev vid Lorensbergs- 
teatem och 1920 bbijade han bli en 
etablerad komiker. Bra pi att dan- 
sa, halvbra pi alt sjunga, men ut- 
liycket "sbilande homtir" priglade 
det mesla han gjorde.

Improvisator
Mycket av bans gryende populari- 
tet grundade sig ^ att han me- 
delst improvisation lyckades klara 
sig iir knipor. GISmde han nigon 
ging bort testen bdijade han spi
na, si sminingom blev felsigning- 
en och fellyssningen nigot som 
han log med Sven i nSsu fBre- 
stillning.

Han medveikade i 88 filmer och 
gjoide sammanlagt 220 skivinspel- 
ningar. I boken redovisas Over hun- 
dra namn pi bortglOmda och vil- 
kinda personer som Modien haft 
att gdra med: Artur Rolin (senate 
kind som "Klabbarpam" i Asa- 
Nisse-filmema), Ake SOdeiblom, 
Fridolf Rhudin, Douglas Hige. Ju
lia Caesar, John Botvid, Sickan 
Carlsson, Annalisa Ericson, Edvard 
Persson, Nils Poppe, Stig Jinel, 
Bjbm Hodell, Siguid Wallin, Gus
tav Wally, Kar de Mumma, Jules 
Sylvain, Ernst Rolf, Karl Geihard, 
Povel RameL.. siledes hela epoken 
svenskt nbjesliv ftln tjugotalet till 
femtiotalet.

"Sirilande tider, hirliga tider” 
blev ett begrepp som uteslutande 
fOrknippades med Thor 'Tosse" 
Modien. Testen skrevs emelleitid 
av Kar de Mumma till nyirsievyn 
pi Stidran ir 1934. (Samma ir 
som Anderssonskans Katie hade 

.........

"Jag skiev manuskripiet pi Riche 
pi baksidan av tvi matsedlar”, be- 
ranar Kar de Mumma. Utanfbr satt 
Modden i sin bil, fick se texlen 
och .sade: Bra, nu kan jag den. Du 
behdver inte skriva ul den.

En ling rad schlagerdrhangen 
spelade han in: Anna, du kan ml 
stanna, Amanda frdn Haparanda, 
Inga, du kan vdl ringa. Edit dr del 
ledi'i och si vidare. Skaligen enkla 
tester som ofta Jules Sylvain satte 
musik till. Men de blev oertiort 
populira.

Komisk spelstil
Om Thor Modden kan sigas all 
det var bans framsiallningssalt som 
fick folk att skratta. inte de platu 
replikema som .sidana. Livel ige- 
nom log han si minga engage- 
mang han bver huvud tagel kunde. 
Ingen idd att sovra i lesiema nar 
man behdver mycket pengar!

Han betraktade sig som Medel
svensson: "Kan jag hjilpa att till 
Medelsvenssons utrustning ovill- 
korligen hbr brinnvin och pilsnerT’ 
Snart blev bans valsprik "Struma i 
sorgema - la en sup och var som 
en minniska!”

Det var film pi dagen, 
revy pi kvallen och 
krogen pi natten.

Han ievde ocks^ fdrvisso som han 
I&nte. Kar de Mumma berattar an 
det var konjaken som hdll hans 
motor igdng. Vidare att Modden 
galghumoristiskt sade att det 
hans gravsten horde stA: ’’Stock- 
holmssystemet reste virden”.

Del var film pi dagen. revy pi 
kvSllen och krogen pi natten. Ulf 
Kjellstrom menar att festandet hor
de till vardagen i de fiesta yrken 
for dem som hade rid att ''unna 
sig”. Ata gon och dricka gott for 
jimnan, annars vore^|ivel for dys- 
tcrt. Ja, Mod^cn hade den install- 
ningen. Andra kanske inte delade 
just den har sortens carpe diem-fi- 
losofi utan "unnade sig” all vakna 
pi morgonen pigga och krya.

En hygglig prick
Om Thor Mod^en var lattledd, lait- 
rbrd och bortskimd si var han sam- 
tidigt, enligt de fiestas vittnesmil, 
en ovanligt hygglig prick. Han kun
de pi gatan ge bort dverrocken till 
nigon som behbvde den battre, han 
betalade krogbesdken for vanner 
och bekanu och bekantas bekanta. 
Troligtvis fbr att fi vara beundrad 
centralfigur iven pi fritiden.

I yngre dar bjod han ut balett- 
flickor sedan han bakom ridin kitt- 
lat dem med ett metspd (?!). Han 
betade dock inte av balettflickor 
si systematiskt som Ernst Rolf 
gjorde. 1923 gifte han sig med 
Margareia Schdnstrdm. syster till 
Ulla Billquist. I ett par decennier 
varade detta jag-ar-ute-nar-gum- 
man-min-ar-inne-aktenskap. Sedan 
skilsmassa, men nigra ir fbre hans 
ddd gifte de om sig.

Modecn fick mot slutet problem

Egentiig^n ar denna biografi inte bara en hyllning till Thor Mod6en. 
den Sir i lika hog grad en hyllning till folkligheten och vanligheten.

med halsan. efter en lunginflam- 
mation tillstotte gulsot. Efiersom 
lever och njurar lange tagit kolos- 
salt mycket stiyk dog han gul och 
avmagrad femliotvi ir gammal. 
Men bara nigot ir dessforinnan 
hade han varit tillbaka i sina gam- 
la roller pi Sbdran. Och darefter pi 
buskistum^ med svardslukaren Pel- 
le pi Nabben. En scenrav var han 
in i det sista.

Utskalld pilsneriilm
Filmen Pensionai Paradiset i\931) 
blev Thor Mod^ens mest utskallda 
film. Den fick hell enkelt symboli- 
sera pilsneiTilmen i kulturdebatten. 
Filmen blev grundligt avrattad: "Ett 
koncentrat av svensk tarvlighei och 
enfald... Finns del verkJigen publik 
for sidant har dravel?"

Vilhelm Moberg sade: ”Vi har 
(med filmen) fitt en fasavackande 
mojiighet alt reproducera dumheten 
och slupiditeten i massupplaga.” 
Varfbr, undrade han, hiimtar man 
inte manusmaierial frin hogtstien- 
de fbrfattare?

Ett koncentrat 
av svensk tarvlighet 
och enfald.

Moberg overreagerade naturligtvis, 
men nog fortjiinar saken all di.sku- 
teras. Hela denna slora nojesgenre 
som Thor Modden rcpresenierar iir 
dagligi brod for IvJ tredjedelar av 
befolkningen, sarskilt nu i leveAl- 
dern. Fullproppade bussar med 
nbjeslysina landsonsbor besbker 
storstiidema vaije veckoslul. Man 
gJr p4 revyer fSr an fj avkoppling, 
for an fi skratta. Och del g6r man

niir aktorema anvander sig av sto- 
ra gesler och bverdrifter som ge- 
nasl kan hiirlcdas till en drift med 
de mSktiga och "hogiillade".

Problemel iir an del ofta sker pi 
en fjanligi, klumpigt och laffligt 
san. 1 rorsla hand for att texlema iir 
.s3 undermdliga. 1 andra hand for 
all attislema ar mediokra. Som fe- 
nonien misle den liinfaliliga flab- 
biga nojesgenren sjaivkiart nog 
diskuteras di den ju angSr majori- 
telen av rikets befolkning. All av- 
farda skrapfilmema som ren imbe- 
cillilet vore an se for enkelt pj 
saken. Pajaseri kan vara intelligent, 
vilkei filmeroa med brddelna Marx 
ibiand kan ge besked om.

Satir mot ondskan
Saiir kan sagas vara militant ironi, 
en ironi som visar landerna. Och 
salirens syfie ar an avskaffa "del 
onda". Delta till skillnad frin andra 
sorters ironier dar en sjdan uttalad 
mSIsanning inte ar del primara. Ju 
subtilare ironin ar deslo siarkare 
verkan fir den. Varfor? Diirfor all 
manniskan garna vill tro sig om an 
ingj i en slags exklusiv klubb dar 
man forsidr nyan.sema battre an 
vad den korkade allmanheten gor.

Utvaldhet, kort och gon. Hogre 
intelligens, battre intuition, finare 
smak. Lit oss se hur Thor Modd- 
en uttrycker sig i denna frSga: 
"Publiken vill ha en Medelsvens
son - lagom naiv och lite tokrolig. 
Vi manniskor trivs namligen med 
an da och dJ se ndgon som ar en- 
klare konstruerad a huvudets vag- 
nar an vi sjaiva ar. En sadan figur 
skratta vi at och kanner oss lyck- 
liga pa det nagot hogre pinnhai Vi 
befinna oss.”

OUVWISTRdM

En bok for 

bokslukare
Barbara Vines 

Svavelbrdllop anmals 
av Carina Kallestal.

Tenny jobbar som bitriide pi 
I ell iiderdomshem. Ell privai 

%f hem. sidant som det finns 
minga av i England. Hon iir 
fbdd och uppvuxen i den lillu 
byn, lillhdr iveklosi arbetarklas- 
sen och har aldrig lamnai vare 
sig sin klass eller sin ort.

Barbara Vine (Ruth Rendell) 
Svavelbrdllop 
6v. Ylva Stilmarck 
Gedins. 1996

Hennes mamma iiger den loka- 
la puben och pappan, .som vis- 
-serligcn inle bolt med familjen 
pi lange, finns i bakgrunden 
.som ortens bilmekaniker.

IVots att hon bara ar drygt 
trellio har hon redan varit gift 
lange med Mike och aktenska- 
pet ar slenlrian. Den slora kiir- 
leken har hon funnit i Ned som 
har hyrt sommarbosiad utanfdr 
byn.

Genom Jenny fiirs vi in i en 
lingdragen historia som berallas 
av Stella, den gamla damen 
som Jenny skdler. En dag an- 
fortros Jenny nycklama till ett 
hus som ags av Stella. I huset 
ligger champagnen kvar i kyl- 
skipet liksom ett par mycket 
mdgliga och oigenkiinnliga mal- 
varor. Av allt att ddma har det 
lamnats i all hast for mycket 
lange .sedan. Nu ruvar det pi 
Stellas hemlighet. Naturligtvis 
blir det Jenny och Neds gdm- 
stalle under en tid.

I en fomiy liknande den som 
veckotidningsfdljetonger ar 
skrivna i. gir beriittelsen vida
re. Vaije kapitel avslutas med 
en liten klo for att locka till 
fortsatt lasning och trots att 
Barbara -Vine ar ett fdrfatlar- 
namn som Ruth Rendell anvan
der nar hon inle skriver decka- 
re. finns del en hel del i 
Svavelbrdllop som piminner 
om deckarens stamningslage.

Att nigot slags broil fbregitl 
den en gang si hastiga avfarden 
frin del gamla huset stir ocksi 
snart klart men hur del hanger 
ihop med att ocksi Stella mott 
sin alskare i hemlighet i huset 
fdrblir liinge ell mysierium.

Jennys och Stellas beriiltelse 
formar sig till en gemensam 
trid spunnen av iva karleksfdr- 
bindelser, en som uispelas pa 
7()-ialet och en idag.

Ronianen fir med sakerhet 
minga lasare som uppskatiar 
tjocka bocker med kiirlek och 
spanning. Och otvetydigt finns 
del en slags gliidje i att lasa 
Vine .som piminner om den 
man hade i bokslukarildeni. 
Kanske beror del pi del engel- 
ska landskapet. precis som i 
Femdeckama. kanske ar det den 
lugm framlunkande och fdrul- 
sagbara handlingen. Men lasare 
som vill ha aktualitel i form 
och innehill bdr avsli frin Vi
nes sallskap.

CARINA KALLEStAl


